
                                                                                                                                                                                                                                            
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea validării  următorului  supleant  din lista  de supleanți  a  Partidului  Popular  al

Maghiarilor din Transilvania - dl. Biro Lajos în funcția de Consilier Local al Consiliului Local Huedin.

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 29.07.2016.
Ținând seama de actul de demisie înregistrat sub nr.5873/11.07.2016 a d.lui Dimeny Francisc, din

funcția  de  Consilier  al  Consiliului  Local  Huedin  din  partea  Partidului  Popular  al  Maghiarilor  din
Transilvania.

Având în vedere referatul  nr.6160/22.07.2016, înaintat de Primar şi Secretar, privind validarea în
funcția de consilier  local al d.lui Biro Lajos, în urma demisiei  d.lui consilier local  Dimeny Francisc,
respectiv procesul verbal  al comisiei de validare în cadrul Consiliului Local Huedin.

Ținând  seama  de  Procesul  Verbal  al  Biroului  Electoral  de  Circumscriptie.nr.81/06.06.2016
privind  stabilirea  supleanților  partidelor  politice  cărora  sau  repartizat  mandate  de consilieri  locali  în
Consiliul Local Huedin în urma Alegerilor Locale din data de 5 iunie 2016.

Luând  în  considerare  adresa  nr.6159/22.07.2016  a  Partidului  Popular  al  Maghiarilor  din
Transilvania prin care se confirmă că următorul supleant din lista de supleanți al Partidului Popular al
Maghiarilor din Transilvania în urma Alegerilor Locale din 5 Iunie 2016,  dl. Biro Lajos este membru al
P.P.M.T, se  solicită  validarea în funcția de consilier local în locul d.lui Dimeny Francisc.

Ținând seama de referatul  și propunerea Comisiei  de Validare a Consiliului Local Huedin,  la
ședinta din data de 25.07.2016,  prin care se propune validarea în funcția de consilier local al d.lui Biro
Lajos.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6161/22.07.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
de  administratie  publică,  juridică,  de  disciplină,  muncă  și  protecție  socială  la  ședința  din  data  de
25.07.2016.

In temeiul  prevederilor  art. 6, 7, 9, alin.2, lit.a, alin.3, art.10, 12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul Aleşilor Locali, respectiv art. 31, alin.3, art. 32,36, 45 din Legea nr. 215/2001 republicata - Legea
Administraţiei Publice Locale, 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.Se ia act de demisia din  funcţia de Consilier Local al Consiliului Local a Orașului Huedin,
a d.lui Dimeny Francisc ales pe Listele Partidului Popular al Maghiarilor  din Transilvania  la Alegerile
Locale din iunie 2016, și se declară vacant acest loc de consilier local.

Art.2.Se aprobă validarea  următorului  supleant  din  Lista  de supleanți  a  Partidului  Popular  al
Maghiarilor din Transilvania - dl. Biro Lajos în funcția de Consilier Local al Consiliului Local Huedin.

Art.3.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei   hotărâri  se  încredinţează  compartimentul
administraţie publică locală și  direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi Primarului Oraşului 
Huedin.

Nr.65/29.07.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri care nu a participat la vot:          1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                           Cozea Dan
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